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Abstrakt 

 V navrhovaném projektu je zpracovávána technická dokumentace 

k samostatně stojícímu horskému hotelu Corleone. Součástí hotelu je také 

wellness, restaurace a 2 konferenční místnosti. Hotel je navržen pro 24 

ubytovaných osob. Navrhovaná novostavba se nachází v obci Velké Karlovice, 

nedaleko města Vsetín. Zastavěná plocha je 496,70 m². Horský hotel je čtyřpodlažní 

s částečným podsklepením a využitelným podkrovím. Objekt je založen na 

základových pasech z prostého betonu. Obvodové zdivo v 1. S je vyzděno ze 

ztraceného bednění a zmonolitněno betonem. Jinak je celý hotel vyzděn ze 

stavebního systému Porotherm. Střecha je řešena jako šikmá valbová 

s využitelným podkrovím. Diplomová práce obsahuje studijní a přípravné práce, 

situační výkresy, architektonicko-stavební řešení, požárně bezpečnostní řešení a 

stavební fyziku. Součástí studijních a přípravných prací je vizualizace budovy.  

 

Klíčová slova 

 Diplomová práce, novostavba, horský hotel, hotel, wellness, restaurace, 

šikmá střecha, obvodové zdivo. 

 

Abstract:  

 In this proposed technical documentation for a detached mountain hotel 

Corleone. This hotel includes wellness, restaurant and 2 breefing rooms. The hotel 

is designed for a 24 guests. The proposed new building is located in the village 

Velke Karlovice, near Vsetin. The bulit up area is 496,70 m². The hotel Corleone has 

three above – grand floors and one underground floor. The object based on basic 

pass from plain concrete. The perimeter masonry (brickwork) in the first S is made 

from lost formwork and reinforced concrete. Otherwise the entire hotel is worn 

from building system called Porotherm. The roof is solved as a sloping hipped with 

inhabited attic. The diploma thesis includes study and preparatory work, 

situational drawings, architectural-building solutions, fire safety solutions and 
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building physics. Part of the study and preparatory work is also a visualization of 

the hotel, which is called Corleone. 

 

Key words: 

 Diploma thesis, new – building, mountain hotel, hotel, wellness, restaurant, 

sloping roof, perimeter masonry. 
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1 Úvod 

 Pro diplomovou práci jsem si vybral novostavbu horské hotelu s názvem 

Corleone v malebném prostředí beskydského podhůří v obci Velké Karlovice. Je mi 

toto prostředí blízké, protože se zde od útlého mládí pohybuji a hlavně využívám 

zimní a letní sporty, které jsou doménou tohoto kraje. Dále jsem se inspiroval 

aktuální situací. V tomto kraji je opravdu mnoho sportovního využití – letní a zimní 

turistika, zimní sporty – je zde několik lyžařských středisek na výborné úrovni, 

běžkařské tratě a jiné. Nicméně možnost kvalitního ubytovacího zařízení není 

dostatečná. Při velkých akcích v podstatě není šance najít volné ubytovací zařízení. 

Proto přicházím s projektem diplomové práce na téma horský hotel, který by mohl 

být inspirací pro nové developerské projekty v tomto prostředí. 

 Pozemek byl vybrán v ideální lokalitě pro provoz hotelu. Nedaleko se 

nachází lyžařské středisko a naopak v létě můžeme navštívit blízké tenisové kurty, 

nebo trasy pro pěší turistiku. Pozemek se nachází v samém srdci Velkých Karlovic. 

Blízko pozemku je orientována také stávající autobusová zastávka. Mým cílem bylo 

navrhnout hotel opravdu v reálném prostředí k využití po celý rok a byl lákadlem a 

přínosem pro cestovní ruch v kraji. 

 Po vypracování výkresů, detailů a dalších náležitostí pro provádění stavby 

jsem provedl tepelně technické a požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci horského hotelu Corleone. 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s částečným podsklepením a využitelným 

podkrovím. Hotel slouží pro max. 24 ubytovaných osob. Součástí hotelu je také 

wellness, restaurace a 2 konferenční místnosti. Konstrukční systém je stěnový. 

Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy z předpjatých panelů Spiroll. Celý objekt je 

zastřešen šikmou valbovou střechou o sklonu střešních rovin 30°. 

 Horský hotel je navrhován dle platných účinných zákonů, dalších právních 

norem a dle platných českých norem pro navrhování objektů. 

 Výkresová dokumentace byla zpracována v počítačovém programu 

AutoCAD. 
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2 A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1 A. 1 - Identifikační údaje  

A. 1. 1 - Údaje o stavbě 
 
a) název stavby 

 Hotel Corleone 

b) místo stavby 

 Kraj:    Zlínský 

 Obec:    Velké Karlovice 

 Ulice:    - 

 Katastrální území:  Velké Karlovice 

 Kód katastrálního území: 779016 

 Parcelní číslo pozemku: 3856/5 

A. 1. 2 - Údaje o stavebníkovi 

 Tit., Přijmení Jméno:  Rudolf Jelínek 

 Obec:    Vizovice 

 Ulice:    Komenského 

 Číslo popisné:  19 

 Pošta:    Vizovice 

 Směrovací číslo:  763 12 

 Telefon:   734 674 728 

 Elektronická pošta:  rudolf.jelinek@gmail.com 

 

A. 1. 3 - Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 Tit., Přijmení Jméno:  Bc. Matěj Hrachový 

 Obec:    Vizovice 

 Ulice:    Komenského 

 Číslo popisné:  789 



 14   
 

 Pošta:    Vizovice 

 Směrovací číslo:  763 12 

 Telefon:   605 515 468 

 Elektronická pošta:  hrachovy.matej@gmail.com 

 

2.2 A. 2 - Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 SO 01  Novostavba horského hotelu Corleone, Velké Karlovice 

 SO 02  Komunikace pochůzné a zpevněné plochy 

 SO 03  Přípojka kanalizace 

 SO 04  Vodovodní přípojka 

 SO 05  Přípojka sdělovacího vedení 

 SO 06  Přípojka plynovodu 

 SO 07  Přípojka vedení NN 

 SO 08  Dešťová kanalizace 

 SO 09  Oplocení pozemku 

 SO 10  Komunikace pojízdné 

 

2.3 A. 3 - Seznam vstupních podkladů 

 V rámci přípravných a průzkumných prací byly provedeny následující 

 činnosti a získány následující podklady:  

- informace z katastru nemovitostí 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o parcele 

- výpis z katastru nemovitostí – informace o sousedních parcelách 

- obhlídka místa stavby 

- studie stavby 

- předání požadavků na stavební, materiálové a dispoziční řešení 

projektantovi investorem stavby 

- digitální mapové podklady inženýrských sítí 
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3 B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 B. 1 – POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

1) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

 Pozemek, na kterém bude stavba horského hotelu realizována, je ve 

vlastnictví investora a nachází se v obci Velké Karlovice v okrese Vsetín ve Zlínském 

kraji. Stavební pozemek je v ochraně ZPF. Ze severní strany přiléhá pozemek 

k pozemní komunikace 2. třídy, jejiž šířka je 9 m. Přímo na tuto komunikaci bude 

zbudován vjezd a výjezd na pozemek ve vlastnictví investora. Šířka vjezdu a výjezdu 

bude 6 m. 

 Pozemek je rovinatý, zatravněný, bez vzrostlé zeleně a snadno přístupný 

z pozemní komunikace. 

 V lokalitě, kde bude objekt realizován je již stávající zástavba rodinnými 

domy, administrativními budovami a volnými prostranstvími.  

2) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, 

 Navrhovaná novostavba horského hotelu je v souladu se současně platným 

uzemním plánem obce Velké Karlovice a regulačním plánem. 

 

3) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby, 

 Navrhovaná novostavba horského hotelu je v souladu se současně platným 

uzemním plánem obce Velké Karlovice a regulačním plánem. 
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4) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využití území, 

 Obecné požadavky na využití území jsou navrhovanou novostavbou 

horského hotelu respektovány. 

5) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Požadavky dotčených orgánů státních a správců inženýrských sítí jsou zapracovány 

do projektové dokumentace. 

6) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Geodetické zaměření 

 Bylo provedeno geodetické (polohopis a výškopis) zaměření pozemků v 

listopadu 2018. Přímo na pozemku se nenachází žádné inženýrské sítě. 

Inženýrsko-geologický průzkum 

 Byl proveden geotechnický průzkum v období srpen až září 2018. 

Inženýrsko-geologické poměry byly ověřeny 2-mi jádrovými vrty do hloubky 10 m. 

Podzemní voda byla zastižena v hloubce cca 5,0 m. 

Vsakovací zkouška 

 Byla provedena vsakovací zkouška dne 21. 9. 2018. Bylo zjištěno, že 

podmínky pro vsakování dešťových vod jsou v prostoru dané lokality vyhovující.  

Radon 

 Dle výsledků měření radonu v okolí stavby se zde nachází podloží s nízkým 

radonovým indexem pozemku. V projektové dokumentaci je navržena 

hydroizolační vrstva plnící současně funkci protiradonové izolace. 

7) Ochrana území podle jiných právních předpisů, 

 Území stavby se nenachází v žádném ochranném území. 

8) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

 Území stavby se nenachází v záplavovém ani na poddolovaném území. 
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9) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území, 

 Provedení stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Okolní stavby 

a pozemky nebudou novou stavbou zastíněny. Napojení stavby na stávající 

technickou infrastrukturu a na pozemní komunikaci 2 třídy nemá vliv na okolní 

stavby a pozemky. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry dešťových vod v 

území. 

10) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou. 

11) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nejsou. U parc. č. 

3856/5 bylo zažádáno o vynětí z ochrany ZPF. Požadavky na zábory pozemků 

určených k plnění funkce lesa nejsou. 

12) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového 
přístupu k navrhované stavbě, 

 Území stavby není v nynější době napojeno na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu. Stavba bude napojena na stávající technickou 

infrastrukturu a to následujícími přípojkami: vodovodního potrubí, přípojka 

podzemního vedení NN, přípojka sdělovacího vedení, přípojka nízkotlakého 

plynovodu, přípojka splaškové kanalizace a přípojka dešťové kanalizace. 

 Na dopravní infrastrukturu tj. silnici 2. třídy bude objekt napojen nově 

vybudovaným sjezdem a výjezdem sloužícím k příjezdu a výjezdu vozidel 

z pozemku, kde bude objekt vybudován. 

13) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice, 

Předpokládané zahájení výstavby:  04/2019 

Předpokládané ukončení výstavby: 05/2020 
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14) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
provádí, 

 Novostavba horského hotelu bude vybudována na pozemku parc. č. 3856/5, 

k. ú. Velké Karlovice. 

15) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

 Nevyskytují se. 

 

3.2  B. 2 -  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

1) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technické, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

 Jedná se o novostavbu horského hotelu Corleone. Pozemek, na kterém 

bude výstavba provedena je ve vlastnictví investora. Projektová dokumentace 

navrhuje novostavbu hotelu a terenní úpravy na pozemku investora kolem 

navrženého objektu. Novostavba je navržena čtyřpodlažní s částečným 

podsklepením a využitelným podkrovím. Půdorys novostavby bude ve tvaru 

písmene L s převažujícími rozměry 26,9 m x 25,9 m. Budova bude zastřešena 

šikmou valbovou střechou o sklonu 30°. Výška hřebene +12,175 m. 

 Nosné konstrukce navrženy dle příslušných technických listů výrobce, jedná 

se o minimální uložení, maximální zatížení apod. 

 

2) Účel užívání stavby, 

 Jedná se o novostavbu horského hotelu Corleone, který je koncipován pro 

24 ubytovaných osob. Wellness a restaurace, které se vyskytují také v objektu jsou 

navrženy tak, že je může využívat i veřejnost. Primárně bude hotel sloužit pro 

ubytování osob. 
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3) Trvalá nebo dočasná stavba, 

 Jedná se o stavbu trvalou. 

4) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

 Nejsou. 

 

5) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

 Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do projektové 

dokumentace. 

 

6) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

 Nejsou. 

7) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod., 

Zastavěná plocha:   496,70 m2 

Obestavěný prostor:   6378,70 m3 

Užitná plocha:   1604,60 m2  

Počet hotelových pokojů:  12 

Plocha pozemku:   4703,30 m2  

Plocha restaurace:    82,00 m2 

Plocha wellness:   95,40 m2 
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8) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 
druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budovy apod., 

 Dešťové vody se svodů střechy budou svedeny do dešťové kanalizace do 

retenční nádrže a využívány pro závlahy na pozemku. Nevyužité vody budou 

pomocí vsakovacích jímek vsakovány na pozemku investora.  

 Dešťové vody svedené do kanálů na pojezdových plochách budou společně 

svedeny do dešťové kanalizace na pozemku investora a poté svedeny do stávající 

veřejné dešťové kanalizace. 

 Emise vznikající provozem plynového kotle do 50kW – nevyjmenovaný zdroj 

znečištění ovzduší. 

 Při provozu horského hotelu budou vznikat tyto odpady: 

 - směsný komunální odpad (kat. č. 200301) – množství cca 10 000 kg/rok 

 - splaškové vody – budou napojeny na veřejnou splaškovou kanalizaci se 

zaústěním na ČOV Velké Karlovice 

  

9) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 
členění na etapy, 

 Před zahájením prací bude zpracován a odsouhlasen HMG výstavby mezi 

dodavatelem a investorem. 

 předání staveniště 

- vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí 

 základové konstrukce 

- kontrola provedení základové spáry 

 venkovní kanalizace, vodovod, NN, plynovod 

- kontrola výkopů 

- kontrola provedení, zkoušky těsnosti 

- kontrola provedení zásypů 
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 hrubá stavba 

- kontrola zděných konstrukcí vnitřních a obvodových 

- kontrola stropní konstrukcí 

 opláštění, střecha 

- kontrola provedení střešního pláště 

 kanalizace, vodovod, elektroinstalace, VZT, slaboproud, vytápění 

- kontrola provedených rozvodů a osazených zařízení vč. koncových prvků 

 dokončovací práce 

- kontrola provedení podlah 

- kontrola povrchových úprav stěn a stropů 

 venkovní plochy 

- kontrola provedení podsypů a násypů 

- kontrola provedení zámkové dlažby  

 

Předpokládané termíny realizace stavby: 

Zahájení stavby :     duben 2019 

Dokončení stavby :     květen 2020 

Lhůta výstavby:      13 měsíců 

10) Orientační náklady stavby. 

Rozpočet bude na základě požadavku investora zpracován po zpracování 

projektové dokumentace v průběhu stavebního řízení, předpokládané náklady 

stavby budou činit cca 50.000.000,- Kč (bez DPH).   
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4 D. 1. 1 - Architektonicko-stavební řešení 

4.1   Technická zpráva 

 Jedná se o čtyřpodlažní částečně podsklepený horský hotel ve Velkých 

Karlovicích, který je určen primárně pro ubytování 24 osob. V 1.S objektu 

nalezneme wellness se zázemím pro 24 osob, které je určeno hosty a pro veřejnost 

- pokud jsou volné kapacity. V 1.NP nalezneme restauraci pro 39 osob, která je 

dostupná také i pro veřejnost. V posledním nadzemním podlaží nalezneme 2 

konferenční místnosti pro firemní a jiné vhodné akce. 

 

- Plocha pozemku: 4703,30 m² 

- Zastavěná plocha: 496,70 m² 

- Počet hotelových pokojů: 12 dvoulůžkových pokojů 

- Počet zaměstnanců hotelu, restaurace a wellness: 16 

 

1) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby 

 Horský hotel je navržen jako zděný objekt s půdorysem tvaru písmene L s 

 šikmou valbovou střechou. Konstrukční systém objektu je Porotherm - obvodové 

zdivo je zhotoveno z broušených cihelných bloků s minerální izolací uvnitř tvárnice 

Porotherm 44 T Profi na maltu vápenocementou. Suterénní obvodové zdivo je z 

betonových tvárnic tl. 300 mm zateplené tepelnou izolací XPS tl. 100 mm. Střední 

nosné zdivo jsou z broušených cihelných bloků Porotherm 24 Profi, akustické stěny 

mezi hotelovými pokoji jsou z broušených akustických bloků Porotherm 19 AKU 

Profi a příčky jsou z broušených cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi a Porotherm 

8 Profi. 

Stropní konstrukce je řešena z předpjatých montovaných železobetonových panelů 

Spiroll. Objekt je založen na základových pasech hloubky 600 mm a šířky  

 Objekt je založen na základových pasech hloubky 600 mm a šířky 900 mm pod 

obvodovým zdivem, pod středním nosným zdivem hloubky 600 mm a šířky 550 
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mm. Všechny základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 20/25. Okna 

jsou navržena 5-ti komorová plastová s izolačním trojsklem.  

Navrhovaná stavba horského hotelu Corleone splňuje podmínky 

regulačního plánu. Objekt vychází z jednoduchých architektonických tvarů a 

principů charakteristických pro své okolí, tj. pro nenáročnou architekturu horského 

hotelu, při dodržení současných standardů projektování. Svým charakterem 

zapadá navrhovaná stavba do dané lokality. 

 

Celkové provozní řešení 

 Objekt má 3 nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. Vstup do budovy 

je rozdělen do dvou frakcí. Jeden vstup je navržen pro zákazníky hotelu, wellness a 

restaurace. Druhý vstup je navržen pro zaměstnance a zásobování hotelu a 

restaurace. Funkčně je tedy objekt rozdělen na část pro zaměstnance a část pro 

zákazníky. Každá část má vlastní schodiště a slouží také jako únikové cesty 

z objektu.  

 Při vstupu do objektu je situováno prosklené zádveří, recepce hotelu a 

vstupní hala. Dále můžeme nalézt v 1.NP další prostory – lobby bar, restaurace, 

toalety, zázemí kuchyně a zaměstnanců, sklady, 2 schodiště a technickou místnost. 

Dále za recepcí nalezneme kancelář hotelové správy. Ve vstupní hale nalezneme 

schodiště do suterénu.  

V 1.S je situováno wellness pro zákazníky hotelu, ale také veřejnost v omezeném 

množství. Součásti wellness jsou 2 varianty saun, vířivka a odpočinkové lehátka. 

Dále zde nalezneme také sprchy a toalety pro muže a ženy, šatny pro muže a ženy, 

hernu s kulečníkovými stoly a strojovnu vzduchotechniky.  

 Samotné hotelové pokoje jsou situovány ve druhém nadzemním podlaží. 

Jedná se o 12 dvoulůžkových pokojů, kde je jeden imobilní. Hotelový pokoj 

obsahuje pobytovou část s manželskou postelí a konferenčním stolkem, chodbu se 

skříní a hygienické zázemí – WC, umyvadlo a sprchový kout. Některé pokoje mají 

balkon. Ve 2.NP nalezneme také sklad prádla a úklidovou místnost. 
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 Ve 3.NP (podkroví) jsou situovány 2 konferenční místnosti se zázemím a 

kanceláří – vhodné pro firemní akce. Dále zde nalezneme také WC pro ženy a 

muže, kuchyňku a úklidovou místnost 

Objekt je zastřešen šikmou valbovou střechou. Na pozemku ve vlastnictví investora 

jsou navrženy parkoviště, pojezdové plochy a okapový chodník. 

2) Bezbariérové užívání stavby 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu jsou navrženy takto: 

 - 1 x dvoulůžkový pokoj pro imobilní osoby s minimální šířkou dveřního 

 křídla 900 mm 

 - výtah i pro imobilní osoby do příslušného hotelového pokoje 

 - menší výškové rozdíly překonány pomocí navržených ramp v objektu 

 - dostatečné šířky chodeb v celém objektu 

 - v 1.NP (restaurace) navrženo WC pro imobilní osoby 

 

3) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby 

 

Příprava území 

 Staveniště bude zřízeno pouze na pozemku investora – zařízení staveniště 

dle koordinačního situačního výkresu v části C – Situační výkresy, další pozemky 

nebudou zabírány. Připojení na sítě pro potřeby stavby proběhne ze severní strany 

pozemku. 

 

Základové konstrukce 

 Založení v podsklepené části je navrženo na základových pasech o výšce 

600 mm a šířce 900 mm pod obvodovou stěnou a 600 mm pod středně nosnou 

stěnou. Založení v nepodsklepené části je navrženo na základových pasech 

zapuštěných do nezámrzné hloubky min. 900 mm a rostlého terénu. Z vrchní 

strany na pasech probíhá podkladní deska tloušťky 150 mm vyztužená kari sítí. 
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Základové konstrukce jsou navrženy výpočtem a konstrukčními zásadami. Základy 

jsou provedeny z betonu C 20/25.  

 Bude provedena ochrana proti radonu asfaltovými pásy z SBS 

modifikovaného asfaltu z výztužnou vložkou tl. 4 mm. 

 

Hydroizolace a radonová izolace 

 Hydroizolace bude důkladně provedena mezi každým možným stykem 

s vodou. Hydroizolace bude vytažena minimálne 300 mm nad upravený terén. 

 Hydroizolace bude z asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu 

z výztužnou vložkou. 

 

Svislé konstrukce 

 Nosné obvodové konstrukce budou provedeny z tvárnic Porotherm 44 T 

Profi. Obvodové zdivo v suterénu bude provedeno ze ztraceného bednění 

s vloženou výztuží a zalito betonem. Suterénní zdivo bude zaizolováno tepelnou 

izolací XPS v tl. 100 mm a potaženo nopovou fólii pro odvod vody do dřenáže. 

Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z tvárnic Porotherm 24 T Profi a 19 Aku 

Profi. Příčkovky budou taktéž v systému Porotherm  14 Profi a 8 Profi. Zdění bude 

prováděno v souladu s technologickými předpisy výrobce. Budou použity i 

doplňkové a speciální tvarovky od výrobce. 

 

Překlady 

 Jako překlady budou použity keramické překlady Porotherm KP 7 s min. 

uložením 125 mm (závisí na světlosti otvoru). U obvodových stěn je nutné vložit 

tepelnou izolace EPS tl. 160 mm. U středně nosné zdi vkládáme izolaci EPS 50 mm. 

Jako překlady u příček budou použity překlady Porotherm KP 14,5 a 11,5 s min. 

uložením 125 mm (závisí na světlosti otvoru). Při pokládace a instalaci je nutné se 

držet technologickými předpisy dle výrobce. 
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Komín a instalační šachty 

 V objektu je jedno komínové těleso tvořené jedním průduchem, prochází 

všemi podlažími nad střechu objektu. Systémový třívrstvý komín, rozměry 

360mm/360mm, průměr průduchu 180 mm.  

 V objektu je navrženo několik instalačním šachet pro odvod kanalizačního 

potrubí, vodovodu a větracího potrubí od toalet na střechu objektu.  

 

Schodiště 

 V objektu jsou navrženy 2 schodiště – jedno slouží pro zaměstnance a jedno 

pro zákazníky hotelu, wellness a restaurace.  

 Dvouramenné monolitické železobetonové schodiště pro zaměstnance je 

navrženo na severní straně objektu. Jsou zde navrženy schodišťové trámky pro 

uložení schodišťové desky a mezipodesty. Mezipodesta je uložena právě na tomto 

trámku a vetknuta do obvodové konstrukce. Podesta je tvořena předpjatými 

panely Spiroll (stropní konstrukce na celém objektu), které jsou uloženy na ŽB 

průvlaku uloženém na obvodovém zdivu a přilehlé vnitřní nosné zdi. 

 

Zpevněné plochy 

 Komunikace pojízdné, pochůzné a zpevněné plochy jsou navrženy ze 

zámkové dlažby. Skladba této konstrukce v řezech A-A a B-B, konkrétně skladba č. 

7. 

 

Konstrukční zastřešení 

 Šikmá střecha je řešena novodobou krokevní soustavou. Ve střeše 

nalezneme klasické nosné prvky – pozednice, vaznice, krokve, latě, kontralatě, 

sloupky, kleštiny a pásky. Střecha je šikmá valbová s úhlem střešních rovin 30°. 

Střecha je řešena jako dvouplášťová s minerální izolací mezi a pod krokvemi 

s celkovou tl. 260 mm.  
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Izolace tepelné a akustické 

 V celém objektu je jako tepelná izolace použit EPS, XPS a minerální vlna. 

 Jako tepelná izolace v místě střechy je použitá minerální vlna v tl. 180 mm a 

80 mm. 

 V podlahových konstrukcích jsou jako zvukově-izolační vrstvy použity 

elastifikované desky z pěnového polystyrenu tl. 40 mm. 

 

Výplně otvorů 

 Výplně okenních otvorů jsou 5 - ti komorové plastové s izolačním trojsklem 

Ug = 0,6 W/m.K. Dveřní otvory jsou plastové 4 komorové s výplní s izolačním 

dvojsklem. 

 

Podhledy 

 Podhledy jsou řešeny ve dvou variantách: 

 1. varianta – nosná jednoúrovňová ocelová pozinkovaná konstrukce složená 

z montážních a nosných profilů R-CD a R-UD. Celá konstrukce je kotvena pomocí 

systémových závěsu do stropní konstrukce. Vzniká podhled pro uložení 

vzduchotechniky a jiných rozvodů s tloušťkou více jak 500 mm. 

 2. varianta - nosná jednoúrovňová ocelová pozinkovaná konstrukce složená 

z montážních a nosných profilů R-CD a R-UD. Celá konstrukce je kotvena pomocí 

přímých závěsů do stropní konstrukce. Vzniká menší místo pouze pro uložení 

elektroinstalací. Hlavním důvodem jsou ovšem rozdílné sedání předpjatých panelů 

Spiroll – pro dokonale rovné pohledové konstrukce. 

 

Truhlářské práce 

 Viz. složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 

 

Klempířské práce 

 Viz. složka č. 3 – D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 
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Příčky 

 Příčky jsou vyzděny ze systému Porotherm 14 Profi a 8 Profi.  

 

4) Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. v pozdějším znění. 

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle 

statických a mechanických vlastností pro daný provoz. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony 

ČR a předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP č. 

324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 

nařízením vlády č. 378/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení a přístrojů s ustanovenými normami pro 

provádění příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí 

projektové dokumentace. 

 

5) Stavební fyzika 

 Tepelně technické, akustické a jiné výpočty jsou zpracovány v samostatné 

příloze, kterou je složka č. 5 – Stavení fyzika. 
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Osvětlení 

 Denní a umělé osvětlení odpovídá daným hygienickým normám. V projektu 

se nepočítá s opatřeními proti přílišnému oslunění. Dle investora bude toto 

doplněno vnitřními žaluziemi. Úroveň denního osvětlení je dostatečná. Všechny 

pobytové místnosti jsou orientovány převážně na východ a jih.  

 

Vibrace 

 Je možné počítat se vznikem vibrací u některých stavebních prací, jako jsou 

zemní práce. Výskyt bude krátkodobý, omezí se pouze na denní pracovní dobu a 

přenos do nejbližší stavby se s ohledem na vzdálenost nedá předpokládat. 

 

Zásady hospodaření s energiemi 

 

Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Posuzovánu dle platné normy ČSN 73 0540–2:2011 Tepelná ochrana budov. 

Objekt se nachází ve Zlínském kraji, okres Vsetín. Venkovní výpočtová teplota te = -

15 °C. Návrhové teploty byly navrženy pro obytné místnosti +20 °C, chodby +20 °C, 

koupelny a WC +24 °C. Teplota zeminy pod nezámrznou hloubkou se uvažuje +5 

°C. 

 

Energetická náročnost stavby 

 Řešeno v samostatné příloze – Složka č. 5 Stavební fyzika. 

 

Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Na horském hotelu není použit žádný z alternativních zdrojů energií. 

 

6) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Radonové riziko – nízké riziko. Pronikání radonu z podloží je zabráněno 

hydroizolační pásem z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou. 
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Ochrana před bludnými proudy 

 Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 

elektroinstalace. 

 

Ochrana před technickou seizmicitou 

 Neřeší se. V objektu se neplánuje instalace provozu, který by ji vyvolával. 

 

Ochrana před hlukem 

 Jednotlivé konstrukce a konstrukční skladby splňují nároky na limity ochrany 

proti hluku z venkovního prostředí. Požadavky vychází z platné normy ČSN 73 

0532. 

 

Protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, ochrana tedy není nutná. 

 

Ostatní účinky (poddolována území, výskyt metanu apod.) 

 Nevyskytuji se.  

 

7) Požadavky na požární odolnost 

 Požární odolnost zpracovaná v samostatné příloze viz. složka č. 4 – D. 1. 3 

Požárně bezpečnostní řešení. 

 

8) Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 
jakosti provedení 

 Všechny použité materiály musí mít požadované vlastnosti (uvedené v 

projektové dokumentaci), musí s nimi být manipulováno přesně v souladu s 

podmínkami stanovenými výrobcem a montáž (nebo provádění konstrukcí) musí 

být v souladu s montážními návody konkrétního výrobku nebo systému. Dodržení 

pracovních postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost 

provedení. 
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9) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

 Mezi nově navrženými stavebními úpravami nejsou navrženy netradiční 

technologické postupy. 

 

10) Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem nebyly 

stanoveny. Charakter stavby to nevyžaduje.  

 

 

11) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 

 Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí, ani kontrolních měření, 

charakter stavby to nevyžaduje. 

 

12) Výpis použitých norem 

ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací 

 ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb (Obsazení objektu osobami)  

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb 

 ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky  



 34   
 

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

 Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

5 Závěr 

 Pro diplomovou práci jsem si vybral novostavbu horské hotelu s názvem 

Corleone v malebném prostředí beskydského podhůří v obci Velké Karlovice. Je mi 

toto prostředí blízké a od útlého mládí se zde pohybuji a hlavně využívám zimní a 

letní sporty, které jsou doménou tohoto kraje. Dále jsem se inspiroval aktuální 

situací. V tomto kraji je opravdu mnoho sportovního využití – letní a zimní turistika, 

zimní sporty – je zde několik lyžařských středisek na výborné úrovni, běžkařské 

tratě. V létě gastrofestivaly a jiné. Nicméně možnost kvalitního ubytovacího 

zařízení není dostatečné. Při velkých akcích v podstatě nemáte šanci najít volné 

ubytovací zařízení. Proto přicházím s projektem diplomové práce na téma horský 

hotel, který by mohl být inspirací pro nové developerské projekty v tomto 

prostředí. 

 

 Téma hotel jsem zvolil také na základě toho, že často cestuji po celém světě 

a tudíž využívám ubytovací zařízení a jeho fungování, realizace a zařízení mě 

zajímají. Tuto promyšlenou diplomovou prací se zabývám od přelomu roku 

2017/2018, kdy jsme v předmětu Nauka o budovách zpracovávali podobný projekt 

a určité nutné návaznosti jsem si zde procvičil. Mohl jsem také použít současně 
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krátké praxe z oboru a konzultoval některé věci i externě. Dále jsem samozřejmě 

používal všechny platné normy, vyhlášky, předpisy a také technické listy použitých 

materiálů v mém projektu.  Při tvoření dokumentace pro provedení stavby jsem 

vycházel z architektonické studie a dokumentace pro stavební povolení. 

 

 Projekt zpracovává čtyřpodlažní částečně podsklepený horský hotel, který je 

určen pro 24 ubytovaných osob. Mimo toto primární využití je zde možnost pro 

veřejnost využít wellness a restauraci. Orientace na pozemku je ideální. Většina 

pobytových místností je orientována na východ a jih. Při vytváření projektu jsem 

myslel na vnitřní komfortní uspořádání pro hotelové hosty, ale i zaměstnance.  

Jako hlavní myšlenky tohoto projektu považuji tyto prvky. Zvlášť rozdělené vstupy a 

schodiště pro hotelové hosty a zaměstnance, tudíž nebude docházet k častým 

střetům zákazníků se zaměstnanci, což v některých chvílích může působit 

negativně. Dále považuji za elegantní využití podkroví pro konferenční místnosti. 

Firemní akce, ale i jiné akce můžou využít hotel pro ubytování a zároveň školit svoje 

zaměstnance ve stejné budově. Výsledkem je, že hlavní výhodu horského hotelu 

Corleone, který bych vypíchl je širší využití pro zákazníky – kvalitní ubytování, 

využití restaurace pro hosty i veřejnost, využití wellness pro hosty i veřejnost, 

možnost školení a jiných firemních akcí přímo v objektu, kde jsou ubytovaní. 

 

 Dále projekt zpracovává terenní úpravy kolem objektu. Za objektem z jižní 

strany se nachází travnatá plocha pokrytá několika stromami, tudíž hezké prostředí 

pro odpočinek. Z přední severní strany je navržen vstup a parkování na pozemku 

investora v rámci ubytovacího zařízení, nebo využití wellness a restaurace. Nachází 

se zde 24 parkovacích míst pro osobní automobily, 1 parkovací místo pro osoby se 

sníženou schopností pohybu, 1 místo pro parkování autobusů – např. pro využití 

hotelu školami. Dále zde nalezneme vyhrazené místo pro zásobování hotelu, 

zpevněnou plochu pro sklad odpadů. 
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 Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu zadání. Součástí této 

práce je projektová dokumentace pro provádění stavby doplněná o příslušnou 

architektonickou studii, zhodnocení z hlediska tepelné techniky, akustiky a požárně 

bezpečnostní řešení stavby. 

 Diplomová práce měla pro mě velký přínos. Poprvé jsem dostal k tomu, že 

jsem dokončil větší projekt než-li „pouze“ rodinný dům tzv. se vším všudy. 

V průběhu zpracování jsem zjistil mnoho nových informací a detailů, které jsou pro 

tuto práci primární. Navíc konzultace s Ing. Markétou Sedlákovou Ph. D. byly 

naučné, zajímavé, informační, ale i zábavné. Pevně věřím, že tyto zkušenosti budu 

moci v budoucnu využít v praxi. 

 

6 Seznam použitých zdrojů 

 Pro zpracování posouzení byla použita platná legislativa, tj. vyhlášky i 

normy, ke dni zpracování projektu a posouzení.  

 

ČSN A EN NORMY  

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

ČSN 73 4108. Šatny, umývárny a záchody.  

ČSN 73 0580. Denní osvětlení budov.  

ČSN 73 0540. Tepelná ochrana budov.  

ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky.  

ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov.  

ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení.  

ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  

ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty.  

ČSN 734130. Schodiště a šikmé rampy: Základní požadavky.  

ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody: Navrhování, provádění a připojování 

spotřebičů paliv  

ČSN 73 4301. Obytné budovy.  
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ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov: Část 1: Terminologie. 

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov: Část 2: Požadavky.  

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov: Část 3: Návrhové hodnoty veličin.  

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov: Část 4: Výpočtové metody.  

ČSN 73 0532. Akustika: Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků: Požadavky.  

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY  

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně.  

Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 43  

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

Vyhl. MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

Vyhl. MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru.  

Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby. 

Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb.  

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně.  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.  

Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  

 

LITERATURA  

KLIMEŠOVÁ, Jarmila. Nauka o budovách.CERM s.r.o. Brno 2005  
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PROJEKČNÍ PODKLADY  

POROTHERM – Podklad pro navrhování – leden 2018 

Prefa Brno – Podklad pro navrhování – únor 2018 

Bramac – Podklad pro navrhování – červen 2018 

 

WEBOVÉ STRÁNKY  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/  

http://www.isover.cz/  

http://dektrade.cz  

http://www.topwet.cz/  

http://www.sapeli.cz/cs/  

http://www.wienerberger.cz/  

http://www.schiedel.cz/  

http://www.solatube.com/ 

http://www.cemix.cz/ 

http://www.dek.cz/ 

http://www.presbeton.cz/ 

http://www.bramac.cz/ 

http://www.velux.cz/ 

http://www.velkekarlovice.cz/ 

http://www.nicoll.cz/ 

http://www.prefa.cz/ 

http://www.drevo-house.cz/ 

http://www.rigips.cz/ 

http://www.sauna.cz/ 

http://www.whirlpool.cz/ 

http://www.geberit.cz/ 

http://www.siko.cz/ 
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7 Seznam použitých zkratek a symbolů  

 

NP   Nadzemní podlaží  

EPS   Expandovaný polystyren  

SPB   Stupeň požární bezpečnosti  

PÚ   Požární úsek  

PT  Původní terén  

UT   Upravený terén  

ŽB   Železobeton  

DN   Světlost  

PHP   Přenosný hasicí přístroj  

RŠ   Revizní šachta  

PB   Polohový bod  

T   Truhlářský výrobek  

K   Klempířský výrobek  

Z   Zámečnický výrobek  

S   Skladba konstrukce  

D   Dveřní výrobek  

O   Okenní výrobek  

C20/25 Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

 S2   Stupeň konzistence betonu - měkká  

XC  Třída prostředí betonu 

H   Výška  

B   Tloušťka 

ČSN   Česká technická norma  

MMNR  ČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky  

λ   Součinitel tepelné vodivosti  

U   Součinitel prostupu tepla  

R   Tepelný odpor  

Uw   Součinitel prostupu tepla oknem 
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Ug   Součinitel prostupu tepla sklem  

R´w,N  Vážená stavební neprůzvučnost 

L´w,N   Vážená normalizovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku  

K   Korekce  

fRsi,N  Požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu  

fRsi,cr   Kritický teplotní faktor vnitřního povrchu 

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu  

θex   Návrhová vnější teplota prostředí přilehlého k vnější straně   

  konstrukce v zimním období  

θai   Návrhová teplota vnitřního vzduchu přilehlého prostředí pro vnitřní  

  konstrukce  

θae   Návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období  

θi   Návrhová vnitřní teplota  

θe   Venkovní návrhová teplota v zimním období  

θim   Převažující vnitřní teplota v otopném období  

θgr   Návrhová teplota zeminy pro konstrukce přilehlé k zemině  

Δφi   Bezpečnostní vlhkostní přirážka  

φi   Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu v zimním období  

Δφr   Změna relativní vlhkosti vnitřního vzduchu vlivem teploty venkovního 

  vzduchu  

ϕsi,cr   Kritická vnitřní povrchová vlhkost  

Un   Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Uem   Průměrný součinitel prostupu tepla  

Uem,N   Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla  

Mc   Zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce  

Mc,a   Roční množství zkondenzované vodní páry uvnitř konstrukce  

HT   Měrná ztráta prostupem  

bj   Teplotních redukční činitel  

A / V   Objemový faktor tvaru budovy 

Uem,N,RQ  Požadovaná normová hodnota průměrného součinitele prostupu  

  tepla  



 41   
 

8 Seznam příloh 

Složka č. 1 – Studijní a přípravné práce 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

C.1  Situace    1:500  2 A4   

01  Půdorys 1.S     1:100  6 A4 

02  Půdorys 1.NP    1:100  6 A4 

03  Půdorys 2.NP    1:100  6 A4 

04  Půdorys 3.NP    1:100  6 A4 

05  Řez A-A    1:100  2 A4 

06  Řez B-B    1:100  2 A4 

07  Pohled severní   1:100  2 A4 

08  Pohled jižní    1:100  2 A4 

09  Pohled východní   1:100  2 A4 

10  Pohled západní   1:100  2 A4 

-  Vizualizace    -  4 A4 

-  Výpočet schodiště   -  5 A4 

-  Výpočet základů   -  8 A4 

 

Složka č. 2 – C  Situační výkresy 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

C.1  Situační výkres širších vztahů  1:3000  2 A4 

C.2  Koordinační situační výkres  1:200  8 A4  
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Složka č. 3 - D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

D.1.1.1 Půdorys 1.S    1:50  12 A4   

D.1.1.2 Půdorys 1.NP     1:50  15 A4 

D.1.1.3 Půdorys 2.NP    1:50  15 A4 

D.1.1.4 Půdorys 3.NP    1:50  15 A4 

D.1.1.5 Řez A-A    1:50  8 A4 

D.1.1.6 Řez B-B    1:50  15 A4 

D.1.1.7 Severní a jižní pohled  1:50  8 A4 

D.1.1.8 Východní a západní pohled  1:50  8 A4 

D.1.1.9 Půdorys základů   1:50  18 A4 

D.1.1.10 Výkres sestavy dílců   1:50  8 A4 

D.1.1.11 Krov     1:50  18 A4 

D.1.1.12 Detail A    1:5  6 A4 

D.1.1.13 Detail B    1:5  6 A4 

D.1.1.14 Detail C    1:5  6 A4 

D.1.1.15 Detail D    1:5  6 A4 

D.1.1.16 Detail E    1:5  6 A4 

D.1.1.17 Výpis prvků    -  14 A4 
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Složka č. 4 – D. 1. 3 Požárně bezpečnostní řešení 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

  Technická zpráva    -  38 A4 

D.1.3.1 Situační výkres   1:200  8 A4 

D.1.3.2 Půdorys 1.S    1:100  6 A4 

D.1.3.3 Půdorys 1.NP    1:100  6 A4 

D.1.3.4 Půdorys 2.NP    1:100  6 A4 

D.1.3.5 Půdorys 3.NP    1:100  6 A4 

 

 

Složka č. 5 – Stavební fyzika 

 

  Seznam příloh   -  1 A4 

  Tepelná technika    -  28 A4 

  Akustika, osvětlení a oslunění -  15 A4 

  Area     -  9 A4 

 

 


